
Νέα μέτρα εξόντωσης 
του λαού, ευρωμνημόνιο 
διαρκείας, διαιώνιση του 

χρέους. 
Γι’ αυτές τις «επιτυχίες» 

πανηγυρίζει η κυβέρνηση!

Στις 8 Μάρτη ψηφίστηκε το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο – λαιμητόμος 
με ψήφους ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, εφαρμόζοντας την συμφωνία του καλοκαιριού που 
σύσσωμα υποστηρίζουν οι  ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ και ΠΟΤΑΜΙ. Απέναντι 
στο μοναδικό της αντίπαλο, την πανεργατική απεργία και την λαϊκή κινητοποίηση, η 
κυβέρνηση χρησιμοποίησε όλα τα μέσα των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων: 
παραπλάνηση, αιφνιδιασμό, καταστολή. Δε δίστασε να πνίξει στα δακρυγόνα και να 
τραυματίσει διαδηλωτές στην πλατεία  Συντάγματος την ώρα της ψήφισης του νομοσχεδίου.

Η τελευταία απόφαση του Eurogroup αποτελεί πλήρη υποταγή της κυβέρνησης στις αξιώσεις των δανειστών, δηλαδή 
ολοκλήρωση της ψήφισης των λαοκτόνων μέτρων και, για να «κλείσει θετικά η αξιολόγηση» στις 24 Μάη με ένα 4ο 
μνημόνιο διαρκείας, που προβλέπει:

• Αύξηση του ΦΠΑ στο 24% και έμμεσων φόρων σε μια σειρά είδη λαϊκής κατανάλωσης. 
• Μειώσεις μισθών στο δημόσιο για τους νεοεισερχόμενους και απελευθέρωση των μαζικών απολύσεων στον ιδιωτικό 
τομέα.
• Παράδοση των λεγόμενων «κόκκινων δανείων»  στα αρπακτικά των τραπεζών και των funds, παράδοση δηλαδή τ ης 
πρώτης κατοικίας και κάθε ιδιωτικής περιουσίας στα νύχια τους. 
• Νέο «υπερταμείο  ιδιωτικοποιήσεων», κάτω από τον ουσιαστικό  έλεγχο των δανειστών με στόχο το ξεπούλημα  κάθε 
δημόσιας περιουσίας  για το χρέος.
• Θεσμοθέτηση του Αυτόματου Μηχανισμού Περικοπών, του περίφημου «κόφτη», για να κόβονται μισθοί και συντάξεις 
αυτόματα, με προεδρικό διάταγμα, παρακάμπτοντας ακόμα και αυτή τη ξεφτισμένη Βουλή, στην (αναπόφευκτη) περίπτωση 
που θα υπάρχει απόκλιση από το στόχο των ματωμένων (και ανεδαφικών) πρωτογενών πλεονασμάτων του 3,5%. 
Πρόκειται για μνημόνια διαρκείας, για επίθεση χωρίς τέλος.  

Η περίφημη «υπόσχεση για την ελάφρυνση του χρέους», είναι μια απάτη.  Το Eurogroup επαναδιατυπώνει κατηγορηματικά τον 
αποκλεισμό κάθε ονομαστικής μείωσης του χρέους και η όποια παρέμβαση, που «πιθανά» να γίνει και αυτό «αν χρειαστεί», 
θα εξαρτηθεί από την τήρηση των όρων του τρίτου και τέταρτου μνημονίου και θα αφορά μόνο την εξυπηρέτηση του χρέους! 
Δηλαδή, αυτό που κατάφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι αντί να πάρει μία «υπόσχεση για ελάφρυνση του χρέους» να 
πάρει την «υπόσχεση για διαιώνιση του (!). 

Από συμφωνία σε συμφωνία αποδεικνύεται ότι ο δρόμος των συμβιβασμών και της «διαπραγμάτευσης» έχει αποτύχει. 

Είναι ο αδιέξοδος δρόμος των συνεχών ευρωμνημονίων.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣΗ μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε βασικό μοχλό εφαρμογής της βάρβαρης 
πολιτικής των μνημονίων  αποδεικνύει με τραγικό τρόπο ότι, στις σημερινές συνθήκες της βαθιάς κρίσης του καπιταλισμού, δεν 
υπάρχουν «ενδιάμεσοι δρόμοι» έντιμων συμβιβασμών με το κεφάλαιο και φιλολαϊκής αλλαγής της ΕΕ. 

Είτε ρήξη και ανατροπή της δολοφονικής πολιτικής των μνημονίων και του καπιταλιστικού  μονόδρομου.

Είτε  υποταγή στην πολιτική του κεφαλαίου, της ΕΕ, του ΔΝΤ στα μνημόνια, τον ολοκληρωτισμό, την ανεργία, την 
φτώχια, τον ρατσισμό. 

Υπάρχει άλλος δρόμος χωρίς ευρωμνημόνια και εκβιασμούς. Ο δρόμος της ρήξης και της ανατροπής.

Η ΜΑΧΗ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ! ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!
ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ – ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ – ΠΑΛΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ 
ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – Ε.Ε. - Δ.Ν.Τ.



Μπορούμε να επιβάλλουμε έναν άλλο δρόμο στην ελληνική κοινωνία. Με την  μη αναγνώριση και μονομερή διαγραφή 
του χρέους, την ρήξη/έξοδο από την ΕΕ και το ευρώ, την εθνικοποίηση  των τραπεζών και των επιχειρήσεων στρατηγικής 
σημασίας με εργατικό και λαϊκό έλεγχο, τις αυξήσεις  εδώ και τώρα τους μισθούς και τις συντάξεις.

Στόχους που μπορεί να επιβάλλει και να υλοποιήσει μόνο ο οργανωμένος λαός, με τους αγώνες του και τα δικά του 
όργανα αγώνα, με μια αριστερά της ρήξης και της ανατροπής, ανοίγοντας το δρόμο για μια κοινωνία που ο έλεγχος 
και ο πλούτος θα βρίσκεται στα χέρια αυτών που τον παράγουν, της εργαζόμενης πλειοψηφίας. Ένα δρόμο σκληρών 
συγκρούσεων και πάλης, που είναι και ο μόνος ρεαλιστικός για το παρόν και το μέλλον των εργαζόμενων και του λαού.

Η ΜΑΧΗ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ! 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Οι επόμενες μέρες είναι πολύ κρίσιμες! Το κλείσιμο της αξιολόγησης με 
το νέο ευρωμνημόνιο είναι μπροστά μας, όχι πίσω μας. 

Όχι στη χρεοκοπημένη λογική, «να κάνουμε μια απεργία όταν κατέβει». Οι μεγάλες 
κινητοποιήσεις τον Φλεβάρη και η επιμονή χιλιάδων εργαζόμενων να δώσουν την 
μάχη, παρά το φρενάρισμα και την υπονόμευση  της κλιμάκωσης των αγώνων 
από την συνδικαλιστική γραφειοκρατία με την βοήθεια του ΠΑΜΕ και του 
ΜΕΤΑ, έδειξαν ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε  ρήγματα και ανατροπή της 
κυβερνητικής πολιτικής και του μνημονιακού μεσαίωνα.

Δεν υποτασσόμαστε στη μοιρολατρία και την διαλυτική υπονόμευση των αγώνων 
μας  από τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Επιμένουμε στο δρόμο της εργατικής 
και λαϊκής αντίστασης. 

Οργανώσουμε άμεσα τον αγώνα, με γενικές συνελεύσεις στα σωματεία μας 
και αγωνιστικό συντονισμό από τα κάτω, με συντονισμένη κινητοποίηση των 
συλλογικοτήτων στις γειτονιές, μέχρι τις 25 Μάη και μετά. 

Για να μην περάσουν και 
να μην εφαρμοστούν τα 

βάρβαρα αυτά μέτρα. 
Εμείς πρέπει να 

υπερασπιστούμε τη ζωή 
μας και τη ζωή των 

παιδιών μας.


